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Ledare
från distriktsordföranden

KÄRA KRISTDEMOKRATER!  Tack för era insatser i samband med valrörelsen!  Kanske
tycker en del av er som läser detta att ni inte har kunnat bidra så mycket, men
glöm då inte att även det  faktum att man är medlem och betalar medlemsav-
gift eller att man pratar positivt om vårt parti när man möter vänner och
bekanta är nog så viktiga bidrag.

Ja, tänk att det är vi som är ”regeringen” nu! Är det inte fantastiskt? Nu
måste vi visa på handlingskraft och regeringsduglighet. I många kommuner i
Östergötland har vi dessutom borgerlig majoritet. Låt oss ta vara på möjlighe-
ten att synliggöra just våra hjärtefrågor i dessa kommuner. Vi har god draghjälp
från riksplanet genom att det är vår Göran som är socialminister, Maria som är
äldre- och folkhälsominister och Mats som är kommunminister. Bordet står
verkligen dukat för oss och nu gäller det att försvara våra frågor på hemmaplan.
Maria uttryckte det så fint när hon talade i Stockholm i samband med parti-
fullmäktige den 20 oktober. Hon sa så här: ”Glöm inte att ni är ambassadörer

för regeringen på det lokala och regionala planet!”

TILL SIST KANSKE VI SKA VARA  lite självkritiska. Visst hade vi
hoppats på en större valframgång? Nu fick vi bara in en
ledamot i riksdagen. Vi hade kanske hoppats på åtmins-
tone två. Kanske kan vi finna förklaringen i att de övriga
borgerliga partierna konkurrerade om våra väljare på ett
annat sätt än tidigare. Moderaterna hade blivit mindre
blå och Centerpartiet mer av ett storstadsparti. Om vi
tjänade på att ingå i alliansen eller inte kan det råda delade
meningar om. Hur som helst hade vi nog inte kunnat få
ett regeringsskifte om vi inte hade valt den modellen. Nu

önskar vi Yvonne lycka till i riksdagen och vi andra får
se till att hålla henne sysselsatt genom att
skicka frågor och komma med kreativa för-
slag från Östergötland!

ANN-SOFIE BERGELING
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Att regera...
VAD VILL DU HELST, frågade en kompis i våras,
att Kristdemokraterna gör sitt bästa val någon-
sin, eller att Alliansen vinner och det blir makt-
skifte? En samvetsfråga, eller? Självklart vill vi
att fler och fler väljare ska upptäcka vilken bra
politik Kristdemokraterna har, men samtidigt
krävs det ett maktskifte för att vi ska kunna
genomföra den. Som det går att läsa på sidorna
8-9 gick Kristdemokraterna bakåt i de tre va-
len i de flesta kommunerna i Östergötland.
Men, Kristdemokraterna är med och styr i riks-
dagen, i landstinget och i Linköping, Kinda,
Söderköping, Valdemarsvik, Mjölby, Ödeshög,
Ydre och Motala kommuner. Kristdemokratiska
förslag kommer att genomföras på alla tre poli-
tiska nivåer för många östgötar! Dessutom gick
partiet framåt i Vadstena och gjorde sitt bästa
val någonsin i Ödeshög! Så, i Östergötland fick
vi allt - både maktskiften och bästa resultat!

PER LARSSON  REDAKTÖR

14 Välkommen på höststämma!
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Aktuellt
i Distriktet

Du glömmer väl inte bort ?
att rapportera in olika aktiviteter i lokalavdel-
ning och distrikt till Framtidsbildarna och Sen-
sus. Det är viktigt att det syns att vi finns! Be-
höver du blankett, maila till
lars.eklund@linkoping.se

Val av ombud till SKL-kongress
Under november och december samlas länets
nyvalda kommunfullmäktigeförsamlingar till sina
första sammanträden. Även det nya landstings-
fullmäktige har sin första ordinarie träff. Vid
dessa samlingar kommer det ordinarie samman-
trädet brytas för att genomföra val till Sveriges
Kommuner och Landstings kongress. De ordi-
narie ledamöter och tjänstgörande ersättare som
deltar i sammanträdena ska då rösta på Kristde-
mokraternas valsedel. Tillsammans med övriga
allianspartier (m, c, fp) samt Vrinnevilistan (vl)
och Sveriges Pensionärers Intresseparti (spi) har
Kristdemokraterna den övergripande beteck-
ningen ”Allians för Östergötland” på valsedeln.
Under står det sedan ”Kristdemokraterna” och
namnen på våra kandidater. Det är alltså viktigt
att du som ska rösta ser till att du tar rätt valsedel.
Har du några frågor angående SKL-valet, kan
du hör av dig till Per Larsson, tfn 013-22 72 84.

Höststämma 18 november
Lördag 18 november samlas Kristdemokraterna
till höststämma. I år är stämman förlagd till Söder-
köping och S:t Laurentii församlingshem. På
programmmet står bl.a. beslut om budget,
verksamhetsplan och arbetsplan för 2007. Höjd-
punkten kommer dock redan i höststämmans
inledning då ingen mindre än Kristdemokra-
ternas partiledare, socialminister Göran Hägg-
lund talar. Ombud och ersättare får särskild kal-
lelse till stämman, men naturligtvis är alla intres-
serade varmt välkomna att delta. Se sidan 14!

Utbildning för nyvalda våren 2007
Under våren 2007 anordnar Kristdemokraterna
i samarbete med Framtidsbildarna i Östergöt-
land en utbildningsserie för nyvalda i kommun,
landsting och region. Utbildningstillfällena är
tre lördagar 09.00-16.00. Datum är 20 januari,
3 mars och 21 april. Mer information och inbju-
dan till utbildningarna kommer att skickas ut
senare under hösten 2006.

Kommun- och landstingsdagarna 2007
Kristdemokraternas nationella kommun- och
landstingsdagar kommer 2007 till Östergötland,
närmare bestämt Linköping. Det ger alla östgöt-
ska kristdemokrater en god möjlighet att på nära
håll få ta del av allt det de nationella kommun-
och landstingsdagarna har att erbjuda. Har du
inte fått program och inbjudan för fredag-lör-

dag 2- 3 februari , hör av dig till Per Larsson, tfn
013-22 72 84, per.larsson@kristdemokraterna.se

Kdu
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Öster-
götland genomförde en fruktbar valrörelse på
många sätt. Valet gav oss inte bara ett resultat
utan även ett antal positiva bieffekter. I och med
Allians för Sverige så har relationerna mellan de
borgerliga ungdomsförbunden i Östergötland
stärkt avsevärt. Den relationen skall givetvis inte
raseras, vår ambition är således att fortsätta med
ett nära samarbetet även under mellanvals-
perioden. Valet gav oss också några nya medlem-
mar vi vill sätta i arbete! Det är avgörande att
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Kalendarium
för hela distriktet

Lördag 18 november
Kristdemokraterna i Östergötland har höst-
stämma i Söderköping.

Torsdag 7 december
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Lördag 20 januari
Utbildning för nyvalda, del 1.

Torsdag 25 januari , kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder inför extra
partifullmäktige

Torsdag 1 februari
Extra partifullmäktige i Linköping. Beslut om
bl.a. verksamhetsplan och detaljerad budget för
riksorganisationen 2007.

Fredag-Lördag 2-3 februari
Kommun- och landstingsdagar i Linköping. Se
artikel på sidan 4.

Onsdag 14 februari
Alla Hjärtans dag. Aktiviteter runt om i länet.

Torsdag 22 februari
Distriktsstyrelsen sammanträder inför vår-
stämman.

Lördag 3 mars
Utbildning för nyvalda, del 2.

Lördag 17 mars
Distriktets vårstämma och distriktsstyrelsens
konstituerande sammanträde. Båda i
Åtvidaberg.

Lördag 21 april
Utbildning för nyvalda, del 3.

Torsdag 26 april
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Torsdag-Lördag 17-20 maj
Studieresa till Paris i arrangemang av
Framtidsbildarna och Kristdemokraterna.

Torsdag 14 juni
Distriktsstyrelsen sammanträder och Rikstings-
träff för ombud och ersättare till rikstinget.

www.e.kristdemokrat.se

Landstingsgruppen i Östergötland söker

Politisk sekreterare (75%)

med placering på landstingets kansli i Linköping.
Kristdemokraterna har 7 av de 101 ledamöterna
i landstingsfullmäktige och ingår i den nybildade
majoriteten för kommande period.

Anställningstid: 2007-01-01, eller efter överens-
kommelse, t o m 2010-12-31.

Arbetsuppgifter: Sekreterare åt landstingsgrup-
pen, biträda gruppledare/landstingsråd och
förtroendevalda i deras arbete, kontakter med
massmedia, informera om gruppens arbete externt
och internt, verka för att de kristdemokratiska
idéerna fullföljs.

Kvalifikationer: God allmänpolitisk kunskap,
god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, god
samarbetsförmåga internt och externt. Datorvana,
kunskap om First Class och andra dataprogram
samt för webpublicering  t ex FrontPage, Dream-
weaver. Kunskap om den kristdemokratiska rö-
relsen. Vi förutsätter att du delar den kristdemo-
kratiska rörelsens värderingar.

Tillträde: 2007-01-01 eller efter överenskom-
melse.

Upplysningar: Landstingsråd Levi Eckeskog,
013-22 71 16.

Din ansökan med meritförteckning sänder du
till Kristdemokraternas landstingsgrupp, att: Levi
Eckeskog, Landstinget i Östergötland, 581 91
Linköping, senast 2006-11-30.

sätta nytillträdda medlemmar i arbete så fort som
möjligt för att inte tappa deras engagemang.

En rolig nyhet är att KDU Östergötlands
distriktsordförande, David Högberg, har blivit
invald i KDUs välfärdspolitiska grupp som ska
lägga grunden för en ny politik på detta område.

Många saker ligger i den närmaste tiden: re-
gional utbildning, höststämma och förbunds-
råd. Vi fortsätter att ha många bollar i luften,
mellanvals period till trots.

DAG ELFSTRÖM
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Valresultatet
i siffror och namn

Kommun Kommunval Landstingsval Riksdagsval

Boxholm 9,23 (-2,5) 11,01 (-0,22) 8,02 (-1,77)

Finspång 7,32 (-0,84) 6,57 (-2,33) 7 (-2,61)

Kinda 7,95 (-3,48) 9,97 (-3,27) 8,39 (-6,01)

Linköping 7,57 (-1,59) 8,05 (-2,49) 7,65 (-3,07)

Mjölby 7,45 (-0,73) 8,25 (-1,31) 7,19 (-2,91)

Motala 5,1 (-1,91) 5,94 (-1,92) 5,92 (-3,07)

Norrköping 6,26 (-1,59) 4,54 (-4,42) 6,39 (-2,7)

Söderköping 6,37 (-1,23) 5,39 (-4,4) 7,62 (-3,86)

Vadstena 10,23 (+1,89) 9,19 (-0,92) 7,98 (-4,04)

Valdemarsvik 5,3 (-1,16) 4,99 (-2,93) 6,58 (-2,52)

Ydre 11,58 (-4,18) 14,35 (-4,23) 14,41 (-6,97)

Åtvidaberg 4,22 (-1,55) 7,14 (-1,61) 7 (-3,14)

Ödeshög 22,32 (+4,45) 15,86 (-1,17) 13,62 (-4,73)

Kryssligan  (Kandidater som blivit personvalda, fått över 5 procent av rösterna)

Landstingsvalkrets 2
Sven Brus (448 kryss, 12,95 %)

Landstingsvalkrets 3
Lena Käcker Johansson (141 kryss, 7,67 %)

Landstingsvalkrets 4
Levi Eckeskog (202 kryss, 6,87 %)

Landstingsvalkrets 5
Nils-Ingvar Graan (142 kryss, 6,07 %)
Börje Wåhleman (121 kryss, 5,14 %)

Boxholm  Levi Eckeskog (70 kryss, 23,03 %)
Finspång  Ing-Marie Arvidsson (132 kryss, 13,69 %)
Linköping  Jan-Willy Andersson (374 kryss, 5,68 %)
Mjölby  Iréne Langvik (155 kryss, 13,37 %)
Mjöllby  Håkan Wass (71 kryss, 6,13 %)
Motala  Nils-Ingvar Graan (132 kryss, 10,14 %)
Norrköping  Margaretha Ericsson (320 kryss, 6,77 %)
Norrköping  Sven Brus (360 kryss, 7,62 %)
Söderköping Anders Eksmo (76 kryss, 13,57 %)
Vadstena  Gunnar Jivegård (147 kryss, 29,40 %)
Ödeshög  Magnus Oscarsson (213 kryss, 28,48 %)

Därutöver fick Yvonne Andersson 1301 kryss (6,91 procent) i
riksdagsvalet. I Riksdagsvalet är dock gränsen 8 procent.
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Valda ledamöter i kommunfullmäktige
Boxholm
Levi Eckeskog
Evert Andersson
Marianne Hörling

Finspång
Ing-Marie Arwidsson
Åke Henrysson
Ola Palmkvist

Kinda
Solveig Danielson
Kalle Sandell
Lena Käcker Johansson

Linköping
Jan-Willy Andersson
Ann-Sofie Bergeling
Lars Eklund
Berit K-Lehnér
Patrick Vigren
Per Larsson

Mjölby
Håkan Wass
Iréne Langvik
Timo Kjellberg

Motala
Nils-Ingvar Graan
Martina Axene
Jessica Antebrink

Norrköping
Margaretha Ericsson
Sven Brus
Niclas Clarén
Kjell-Åke Rönnberg
Miriam Ericsson
Lars-Göran Arvidsson

Söderköping
Anders Eksmo
Bengt-Ove Karlsson
Bengt Wastesson

Vadstena
Lars Nordgren
Urban Tellström
Gunnar Jivegård
Susanne Kjellquist

Valdemarsvik
Stig Svensson
Madléne Ottosson

Ydre
Per-Egon Eliasson
Britt-Marie Ström
Karl-Erik Hagström
Doris Andersson

Åtvidaberg
Tommy Risarp
Sofia Bortkiewicz

Ödeshög
Magnus Oscarsson
Anki Ramevik
Arne Arvidsson
Birgitta Antonsson
Anders Rydberg
Ingela Brickarp
Jörgen Dahl
Annicki Oscarsson

Valda ledamöter i landstingsfullmäktige
Valkrets 1  (Linköping)
Lars Eklund, Askeby
Iréne Langvik, Skänninge
Berit K-Lehnér, Linköping

Valkrets 2 (Norrköping)
Sven Brus, Norrköping

Valkrets 3  (Kinda, Åtvidaberg, Söderköping, Valdemarsvik)
Lena Käcker Johansson, Rimforsa

Valkrets 4  (Mjölby, Boxholm, Ödeshög, Ydre, Vadstena)
Levi Eckeskog, Boxholm

Valkrets 5  (Motala, Finspång)
Nils-Ingvar Graan, Borensberg

Vald ledamot i riksdagen
Östergötlands läns valkrets
Yvonne Andersson, Linköping
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Valrörelsen
i Östergötland i bilder

Nedre raden från vänster: En affisch med Kd-logo sticker fram. Ann-Sofie
Bergeling, Lisbeth Forsberg och Levi Eckeskog vid valfinal i Linköping.
Sven Brus talar vid torgmöte i Norrköping. Kristdemokraternas lopp vid
Mantorptravet där Yvonne Andersson, Håkan Was och David Högberg de-
lade ut Kristdemokraternas priser. Slutdebatten med partiledarna i TV följs
utomhus vid valstugan i Linköping av bland andra Ann-Sofie Bergeling,
Percy Odell och Torbjörn Lindelöf.
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Övre raden från vänster:  Yvonne Andersson talar vid valupptakt i Linkö-
ping. Miriam Ericsson delar ut flygblad i Norrköping. Göran Hägglund i debatt
mot LO:s ordförande Vanja Lundby-Vedin i Norrköping. Margaretha Erics-
son och Göran Hägglund har roligt på torgmöte. En Göran Hägglund-skylt
vid torgmöte i Norrköping.
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Rapport
från partifullmäktige och regeringskonferens

Våra tre stadsråd presenterade sig!

I Landstingshuset i Stockholm samlades Kristdemokrater från hela landet till partifullmäktige och regerings-
konferens. Partiledare och socialminister Göran Hägglund talade (stora bilden). Äldre- och folkhälsominister
Maria Larsson skakade hand med Levi Eckeskog (överst till höger). Östgötabänken samlad, från vänster:
Per Larsson, Margaretha Ericsson, Sven Brus, Iréne Langvik och Ann-Sofie Bergeling.

Fredagen den 20 oktober avhölls parti-
fullmäktige i landstingshuset i Stockholm.
Besluten var begränsade till beslut om ram-
budget för 2006. Detaljer för budget och
verksamhetsplan för 2007 kommer istället att
tas vid ett extra partifullmäktige 1 februari i
Linköping, dagen innan kommun- och lands-
tingsdagarna inleds. Fokus för dagen blev
istället de tre kristdemokratiska stadsråden
som presenterade sig vid eftermiddagens
regeringskonferoens.

Konferensen inramades med att den avgående
partisekreteraren inledde och den tillträdande
avslutade eftermiddagens pass. Urban Svensson
avtackades och Lennart Sjögren välkomnades.
Även Malin Argenius, partisekreterarens sekre-
terare och sekreterare i PS, avtackades med blom-
mor och applåder.

Göran Hägglund kunde sedan konstatera att
de nya moderaterna fått utdelning för sin nya

image. De kom att förknippas med ”fler jobb
och ett nytt ledarskap”. Socialdemokraterna var
”sönderregerade” och det uppstod ett tomrum
att fylla.

Folkpartiet hamnade lite på defensiven i slu-
tet av valrörelsen genom skandalen med datain-
trång hos socialdemokraterna. Centern blev ett
alternativ för många borgerliga väljare. Man såg
ett nytt parti, ett storstadsparti som kändes att-
raktivt.

NU ÄR SIKTET INSTÄLLT  på 2010 – för Kristdemokra-
terna och Alliansen. Det vi kan lära av årets val-
rörelse är att man inte vinner val på det man
gjort utan på trovärdigheten i det man säger sig
vilja åstadkomma, dvs förmågan att kunna för-
verkliga sina vallöften.

Göran ställde frågan: Vad vill vi Kristdemo-
krater förverkliga? Hur vill vi utveckla politiken
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och vilka frågor ska bära oss inför valet 2010?
Dessa frågor fick vi med oss hem.

Sedan betonade han att alla måste bidra, inte
bara i det politiska vardagsarbetet utan även i
partiorganisationen och dess utveckling! Vidare
måste vi ta vara på majoritetsläget, dvs att för-
verkliga vår politik. Vi måste visa handlingskraft
och vara effektiva i de mjuka frågorna. Göran
uppmanade oss också att ”hålla ihop partiet” och
minnas att vi är ett parti. Rekrytering av nya
medlemmar, utbildning och breddning är också
väsentligt.

Efter dessa uppmaningar övergick Göran till
att gå igenom Alliansens regeringsförklaring. Det
han betonade var: 1) fler arbetstillfällen, 2) en
stabil ekonomisk grund och 3) ett återförande
av beslutanderätten till medborgarna själva. Ef-
ter 25 år har vi en majoritetsregering! En sak som
Göran lyfte fram som särskilt intressant är det
faktum att ordet ”familj” finns med i regerings-
förklaringen. Det skulle ha varit omöjligt i en s-
regering.

MARIA LARSSON BETONADE  i sitt anförande att vi ge-
nom ministerposterna har stora möjligheter att
lyfta fram och driva våra hjärtefrågor. Inom äldre-
omsorgen satsar man 1,9 miljarder kronor i in-
vesteringsstöd för byggande av ”särskilt boende”
under 2007. Vidare kommer vi att arbeta med
en demensutredning, frågor om anhörigstöd,
läkare i hemmet m m. Maria hävdade med efter-
tryck att det vi åstadkommer måste gå att mäta.
Då ökar trovärdigheten. Andra frågor som hon

lyfte var: Ökad tillsyn av barn- och ungdoms-
vården (LVU). Nya medel för fler kvinnojourer.
Personliga rådgivare för psykiskt funktions-
hindrade. Arbete mot spelberoende. ”Avknopp-
ning” för att stimulera kvinnors företagande. Ny
lag angående vårdnadsbidrag 2007.

Maria avslutade med att säga: ”Glöm inte att
ni som är regionala och kommunala politiker är
ambassadörer för vår regering – t ex vad gäller
vårdnadsbidraget!”

MATS ODELL BÖRJADE med att beskriva ett första
uppdrag som han fått, nämligen att sälja ut bo-
lag för c:a 150 miljarder kronor! En annan fråga
som han kommer att ta tag i är spelmarknaden.
Hur ska den kunna kontrolleras? Många inter-
nationella aktörer finns på banan. Mats har tan-
kar om att det hela skulle kunna regleras genom
upphandlingar med kravspecifikationer. Vi måste
skapa ett system med licenser, menar Mats. Man
kan då stänga av betalningar till internationella
bolag.

Som kommunminister är Mats även ansva-
rig för att ta initiativ till förändringar i kommunal-
lagen. Kommunsektorns finanser och det kom-
munala självstyret är andra ansvarsområden. Sta-
tens arbetsgivarpolitik är ännu en uppgift att
sätta tänderna i. Kanske ska vi ha ”kravspec:ar på
landshövdingar”?

Mats avslutade med att konstatera att den
största budgetposten går till utanförskap, i dags-
läget!

ANN-SOFIE BERGELING

Våra nya ministrar
Göran Hägglund  är socialminister i den
nya regeringen med ansvar för landstings-
frågor, familjepolitiken och även ekonomi-
frågor relaterade till dessa områden.

Maria Larsson  är äldre- och folkhälsom-
inister med ansvar för äldre, handikappade,
frågor kring missbruk etc.

Mats Odell  är kommun- och finansmark-
nadsminister. Han har även ansvar för bo-
stadspolitiken.
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Rapport
från Riksdagen

En ny spännande resa
BÄSTA MEDLEM,  så här med valrörelsen i back-
spegeln och med en efterlängtad ny regering vid
rodret, vill jag rikta ett stort tack till alla ni som
engagerat er och arbetat för ett maktskifte i Sve-
riges riksdag och för vårt parti Jag vill rikta ett
särskilt stort tack till medlemmar och andra som
personröstat på mig i årets val, sammanlagt var
det 1301 östgötar som gjorde det. Tack för ert
stora förtroende!

Nu börjar en spännande resa! Som ett reger-
ingsparti i den första majoritetsregeringen på
mycket länge har vi nu en ny roll framför oss.
Det handlar inte i första hand om att kritisera
regeringens politik utan att försvara och komma
med konstruktiva idéer. Vi ska medverka till ett
bättre land att leva i. I slutändan handlar det
förstås också om att vi ska bli omvalda 2010.

MEN FÖR DET KRÄVS HÅRT  arbete för att partiet ska
hålla ihop på alla nivåer. Vi måste fungera som
ett parti både lokalt i kommuner och landsting,
i riksdagen och i regeringen. Därför ser jag fram-
för mig att en av de viktigaste uppgifterna för
mig som riksdagsledamot blir att sprida kunskap
om varför och hur kristdemokratisk politik leder
till ett bättre samhälle – det gäller att vi fortsätter
att göra det tydligt i alla sammanhang också i
majoritetsställning.

Det handlar också om att vi ska förvalta det
förtroende vi fått. Som riksdagsledamot har jag
goda möjligheter att informera om de beslut som
tas av regering och riksdag och jag skulle vilja
göra det i olika former. Dels vill jag komma till er

på besök och gärna möta både medlemmar och
de som ännu inte är det. Dels står jag självklart
till ert förfogande vad gäller frågor och påverkan
av olika slag.

JAG VILL OCKSÅ BILDA ett slags politiskt forum där vi
som är extra intresserade kan träffas vid olika till-
fällen. Tanken är att under lediga former venti-
lera de aktuella politiska frågorna. Jag kan infor-
mera om hur resonemangen förs i Stockholm
och vi kan bryta synpunkter och utveckla idéer
som jag kan föra vidare. Det är tillsammans vi
gör politiken. Du som är intresserad av att vara
med, hör av dig till mig. Första träffen blir hemma
hos mig på Aspeliden 3 den 9 november kl 19.30
då jag välkomnar er som är intresserade. Den
träffen får bli ett avstamp för hur vi sedan går
vidare med vårt gemensamma uppdrag  - att
utforma och förverkliga kristdemokratisk politik
i vårt land, i vårt län och i våra kommuner.

ER RIKSDAGSLEDAMOT YVONNE ANDERSSON
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Rapport
från Landstinget

VALET INNEBAR EN FRAMGÅNG  för Kristdemokraterna.
Hur kan jag påstå detta? Jo, opinionssiffrorna
under våren 2006 visade att opinionsstödet för
Kristdemokraterna var nere på 4-5 %. Vi vill
ofta jämföra valresultatet med föregående vals
resultat oavsett vilka opinionsvindar som har blåst
under mellantiden. Men fakta är att stödet bland
väljarkåren rasat från rekordresultatet vid valet
1998 då vi med små ekonomiska förutsättningar
ändå hade förlig opinionsvind som innebar ett
bra valresultat på valdagen.

Den upphämtning som kom hade fått oss
att hoppas på ännu bättre valresultat 2006 och
det är naturligt då man arbetar för något som
man tycker är viktigt för vårt lands framtida ut-
veckling. Nu tar vardagslunken vid och den inne-
bär ibland ganska mycket energiuttag då vi på
ett planerat sätt ska arbeta för framtida val-
framgångar. De kommer inte av sig själva. Det
måste finnas segel för att båten ska kunna ut-
nyttja vinden, politiska program och villiga kraf-
ter som försöker omsätta dessa så bra som möj-
ligt. Inte för att valresultat i sig är det viktigaste,
utan för att en politik med en människovänlig
människosyn ska kunna föras där ingen hålls till-
baka och ingen lämnas efter.

VI BEHÖVER ETT SAMHÄLLE  där trygghet kan skapas,
där omsorg om varandra får ett övertag över
egoismens enkelspåriga försnävning. Den judisk-
kristna etiken är en bra grund för detta arbete
som måste bedrivas med klokskap och långsik-
tighet. Det är tillsammans som vi kristdemokrater
ska hjälpas åt med detta.

Valet blev en framgång också när det gäller
våra möjligheter att kunna påverka. Vi fick en
ny regering som kan låta friska fläktar blåsa i
Rosenbad. Vårt partipresidium Göran Hägg-
lund, Maria Larsson och Mats Odell fick viktiga

Ny majoritet i riksdag och landsting
ministerposter. I Östergötland har vi kommit
överens om att bilda en ny majoritet med Kristde-
mokraterna, Moderaterna, Vrinnevilistan, Cen-
terpartiet och Folkpartiet i landstinget. Vår in-
riktning är att utöva ledarskapet på ett mjukare
sätt med mer dialog med medarbetare för att
också få så bra verksamhet som möjligt.

PÅ FÖRSLAG AV  landstingsgruppen har distrikts-
styrelsen beslutat att nominera mig till grupple-
dare och landstingsråd. Det är med stolthet som
jag tar på mig uppdraget att föra den Kristdemo-
kratiska fanan i det landstingspolitiska arbetet.
Men det är också med stor ödmjukhet som jag
tar på mig denna företrädarroll. Det känns där-
för tryggt att ha en kompetent landstingsgrupp
som tillsammans med mig går in i olika uppdrag
där vi tillsammans ska föra en politik där den
enskilde patientens behov ska vara rättesnöret,
särskilt de patienter som har de största behoven.
Att leda med de goda värderingar som vår parti-
politik vilar på blir därför en utmaning för den
kommande perioden.

Det blir naturligtvis tufft att som fem olika
partier med olika utgångspunkter leda en verk-
samhet som omsätter ca 10 miljarder kronor och
har över 10 000 medarbetare. Det kommer där-
för att krävas kompromisser i olika frågor samti-
digt som det ger en god möjlighet att påverka.
Vi har en god stämning och det är viktigt att vi
inom vårt parti håller den egna dialogen levande.
Välkommen med dina synpunkter till våra olika
förtroendevalda inom landstinget .

LEVI ECKESKOG  TILLTRÄDANDE LANDSTINGSSRÅD



Höst-
stämma

Välkommen på

Lördag 18 november kl 09.30
i S:t Laurentii församlingshem, Söderköping

Göran

Tal av
Socialminister

Hägglund
Stämmoförhandlingar - Information - Kaffe - Lunch

Varmt
välkomna! Stämmoombud får särskild kallelse

med handlingar. Alla deltagare
meddelar deltagande till Per
Larsson, tfn 013-22 72 84, fax
013-10 11 06 eller e-post
per.larsson@kristdemokraterna.se



Vill du vara med
och forma distriktets framtid?

Vid vårstämman 2006 skall en ny distriktsstyrelse väljas. Är du intresserad av att
vara med i distriktsstyrelsens viktiga arbete? Har du tips på någon annan som du
tycker skulle vara lämplig?

Är du medlem i Kristdemokraterna och skulle kunna tänka dig att vara ledamot
eller ersättare i distriktsstyrelsen. Fyll i nedanstående blankett och skicka in till
distriktskansliet.

Har du som enskild medlem, lokalavdelning eller associerat förbund förslag på per-
soner som skulle kunna vara lämpliga att gå in olika uppdrag i distriktsstyrelsen.
Nominera personen genom blanketten nedan, och skicka in till distriktskansliet.

Om du har frågor får du gärna kontakta valberedningens ledamöter!

Valberedningen består av
Jan Widmark, ordförande, 013-23 96 38,  jan.widmark@telia.com
Percy Odell, Linköping (valkrets 1), 013-13 72 22, percy.odell@kristdemokraterna.se
Hans Johansson, Norrköping (valkrets 2), 011-18 49 91, hans.bertil.johansson@telia.com
Lena Käcker Johansson, Rimforsa (valkrets 3), 0494-212 08, lena@kristdemokraterna.se
Lisbeth Eckeskog, Boxholm (valkrets 4), 0142-514 21, lisbetheckeskog@yahoo.se
Lars-Johan Sunnerberg, Motala (valkrets 5), 0141-21 91 19, lars-johan.sunnberg@kristdemokraterna.se

Jag föreslår följande personer till distriktsstyrelsen: (Föreslå en eller flera personer)

Ordförande

Förste vice ordförande

Andre vice ordförande

Ledamöter

www.e.kristdemokrat.se

Jag är intresserade av att engagera mig i distriktsstyrelsens arbete:

Namn:



POSTTIDNING B

Östergyllen
Drottninggatan 24
582 25 Linköping

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning returneras
försändelsen med nya adressen på baksidan.

Egna tankar
från en kristdemokrat

Valets viktigaste fråga
VILKEN VAR VALETS  viktigaste fråga? Jobben, skolan,
vården, familjen? Ingen av dessa ensamt vill jag
påstå. Det som till sist avgjorde valet var det lilla
ord som är ”en viktig sak, stavas lika fram och
bak.” Ordet är tillit! Det finns ett underskott av
tillit i vårt samhälle. Allt för många svikna löften
och devalverade ambitioner har gjort att så
många mist förtroendet för maktens företrädare.
Därför blev valet en förtroendeomröstning. Just
därför är också utslaget en uppfordran till oss
kristdemokrater som ingår i majoritetsansvar i
många sammanhang. Just tilliten är ett av de
signum som brukar tillskrivas oss. Vi uppfattas
pålitliga. Det är glädjande och uppfordrande.

Jag mötte honom vid valstugan. Ett bekant
ansikte som jag stött på av och till. Flyktigt be-
kant men inte mer. Efter några allmäna funde-
ringar kring valet säger han så här: ”Det är inte så
lätt att skilja ditt parti från de andra i sakfrågorna.
Men du får min röst därför att jag litar på dig.”
Vem blir inte glad och säger tack? Men vem blir
inte samtidigt uppfordrad och lite skrämd? Hur

motsvarar man förtroendet? Det kommer förr
eller senare ett sanningens ögonblick när tilliten
sätts på prov.

INGEN HAR DET FÄRDIGA svaret, allra minst jag. Men
jag tror att förtroende byggs i uthållighet och
över tid. Det uppstår sällan plötsligt. Tillit har
att göra med på vems sida jag ställer mig. Etiket-
ten politiker står inte alltid högt i kurs. Jag tycker
bättre om ordet förtroendevald. Smaka på det.
Någon valde mig på grund av ett mått av tillit.
Jag är inte makt och överhet. Jag är en företrä-
dare för någon annan. Främst för den som inte
själv förmår föra sin talan och bevaka sin rätt.

Jag lärde mig en gång av Alf Svensson en
kontrollfrågan att ställa sig varje kväll. ”Har jag
idag uträttat något som gjort livet lättare att leva
för någon.” Ett kristdemokratiskt förhållnings-
sätt. Där grundas den tillit som bygger en poli-
tisk plattform som håller längre än till 2010. Det
sker när vi väljer rätt sida.

SVEN BRUS


